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Tendo com objetivo alcançar uma transformação profunda dos funcionários dentro da organização
do presidente ao "chão-de-fábrica", sobre questões como o uso inteligente dos recursos naturais,
condições mais seguras sob o aspecto ambiental para os operários, redução das infrações
ambientais e destinação final adequada de rejeitos.
Muitos problemas ambientais, que à primeira vista parecem complicados nas empresas, podem se
tornar de simples solução, desde que haja algum investimento em educação ambiental. A
educação ambiental no trabalho pode se transformar num completo programa educacional incluindo
material didático-pedagógico e pode ser adotada com eficácia e ser adaptada às necessidades de
qualquer organização, com simplicidade e baixo custo.
Ela conduz os profissionais a uma mudança de comportamento e atitudes em relação ao meio
ambiente interno e externo às organizações. A educação ambiental nas empresas tem um papel
muito importante, porque desperta cada funcionário para a ação e a busca de soluções concretas
para os problemas ambientais que ocorrem principalmente no seu dia-a-dia, no seu local de
trabalho, na execução de sua tarefa, portanto onde ele tem poder de atuação para a melhoria da
qualidade ambiental dele e dos colegas. Esse tipo de educação extrapola a simples aquisição de
conhecimento.
Nas empresas industriais, por exemplo, a educação ambiental é um instrumento eficaz no controle
da poluição. Nesses empreendimentos, o controle da poluição deve começar no processo, estando
também parte desta responsabilidade nas mão dos trabalhadores, pois mantêm-se envolvidos
diretamente na produção.
Portanto, não é somente na escola que a educação ambiental acontece. Os recursos para o
ensino-aprendizagem da educação para o meio ambiente se encontram em todas as partes, como
nas grandes, médias ,pequenas e microempresas; nas indústrias e fábricas.
Nesta década de 90, as perspectivas da educação ambiental em empresas são muito positivas,
considerando-se que as organizações estão sendo estrategicamente sensibilizadas a adotar um
novo modelo de gestão empresarial contemplando a qualidade ambiental. Em meio a tantas
mudanças , no âmbito das empresas , a Educação Ambiental assume um papel fundamental. Tem
como objetivo alcançar uma transformação profunda dos funcionários dentro da organização ,do
presidente ao "chão-de-fábrica", sobre questões como o uso inteligente dos recursos naturais ,
condições mais seguras sob o aspecto ambiental para os operários , redução das infrações
ambientais e destinação final adequada de rejeitos. Saiba mais sobre o curso de pós-graduação em
Engenharia Ambiental Integrada, clicando aqui.

